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USORA

“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi

Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
Općine Usora („Službeni glasnik općine
Usora“ broj:2/08) i članka 22. i 23.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora
(„Službeni
glasnik
Općine
Usora“
broj:5/05 i 7/05) Općinsko vijeće Usora
na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 22.11.2016. godine
d o n o s i:

R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Usora
Članak 1.
U Povjerenstvo za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Usora biraju se:
1. Ante
Matić
predsjednik
povjerenstva
2. Goran Tokić - član povjerenstva
3. Jozo Grgić - član povjerenstva
4. Alija Tokmić- član povjerenstva
5. Borislav
Petrović
-član
povjerenstva
Članak 2.
Mandat
predsjednika
i
članova
Povjerenstva za izbor i imenovanje

08.12.2016.god.

Tisak: OPĆINA USORA
Godišnja pretplata 35 KM
Žiro-račun:
1549995000433667
Intesa Sanpaolo banka
Poslovnica Jelah

Općinskog vijeća Usora traje koliko i
mandat vijećnika Općinskog vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Usora“.
Broj:01-05-268/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 22.11.2016. godine
Ivo Suvala
=======================================

Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u FBIH („Službene
novine FBIH“ broj:51/06), članaka 23. i
107. Statuta Općine Usora („Službeni
glasnik Općine Usora“ broj:2/08) i članka
17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“
broj:5/05 i 7/05) Općinsko vijeće Usora
na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 22.11.2016. godine
d o n o s i:

R J E Š E NJ E
o izboru Predsjedatelja Općinskog
vijeća Usora

Službeni glasnik općine Usora

Broj:10/16

Stranica

1.

Članak 1.
Za predsjedatelja Općinskog vijeća Usora,
bira se Ivo Suvala.

Članak 2.
Mandat predsjedatelja Općinskog vijeća
Usora traje koliko i mandat vijećnika
Općinskog vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku općine Usora“.

Broj:01-05-271/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 23.11.2016. godine
Ivo Suvala
=======================================

Na temelju članka 23. Statuta Općine
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“
broj:2/08), članka 14. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
Općine Usora“ broj: 5/05 i 7/05) a
sukladno Odluci Središnjeg izbornog
povjerenstva BiH daje se
IZVJEŠĆE
o dodjeli mandata u Općinskom vijeću
Usora na Lokalnim izborima održanim
02.10.2016. godine
Na temelju Odluke o potvrđivanju i
objavljivanju rezultata Lokalnih izbora u
BIH 2016. godine („Službeni glasnik BIH“
broj:82/16) i rezultata Lokalnih izbora
2016. godine sastavljeno je Izvješće o
dodjeli mandata u Općinskom vijeću
Usora na Lokalnim izborima održanim
02.10.2016. godine
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i
Hercegovine je sukladno članku 2.9
stavak (1) točka 10. Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik
BIH“, broj:23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16)

08.12.2016.god.

Općinskom
vijeću
Usora
dostavilo
Uvjerenja o dodjeli mandata za sve
vijećnike koji su na Lokalnim izborima
2016. godine osvojili mandat u Općinskom
vijeću Usora.
Sukladno članku 17. Statuta općine Usora
(“Službeni
glasnik
općine
Usora“
broj:2/08) Općinsko vijeće općine Usora
ima 13 vijećnika.
Prema Odluci i Izvješću Središnje izborno
povjerenstvo Bosne i Hercegovine je u
Općinskom vijeću općine Usora je
dodijelilo sedam (7) mandata Hrvatskoj
demokratskoj
zajednici
Bosne
i
Hercegovine (HDZ BiH), četiri (4)
mandata
Hrvatskoj
demokratskoj
zajednice 1990 (HDZ 1990), jedan (1)
mandat Hrvatskoj stranci prava BIH (HSP
BIH) i jedan (1) mandat Stranci
demokratske akcije BIH (SDA BIH).
Prema izvršenoj ovjeri rezultata izabrani
vijećnici u Općinsko vijeće Usora su:
HDZ BIH
• Ivo Suvala
• Anto Matić
• Jozo Grgić
• Zlatko Jelić
• Janja Grgić
• Marina Penava
• Ivana Martinović
HDZ 1990
• Ivan Krajina
• Borislav Petrović
• Goran Ivić
• Ilija Adžaga
HSP BIH
• Goran Tokić
SDA BIH
• Alija Tokmić
Općinsko vijeće Usora je uredno dostavilo
Uvjerenje o mandatu svakoj osobi kojoj
je Uvjerenje izdato, potom su prikupljeni
svi podaci o prijemu sa izjavama koji su u
zakonom predviđenom roku dostavljeni
Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne
i Hercegovine.

Službeni glasnik općine Usora

Broj:10/16

Stranica

2.

Svi vijećnici su prihvatili dodijeljene
mandate u Općinskom vijeću Usora.
Broj:01-05-238/16
Tajnica OV-a
Datum, 15.11.2016. godine
Dijana Katić,
=======================================

Na temelju članka 54. Zakona o
proračunu - budžetu u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“ broj:
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i
102/15), Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu (“Službeni
glasnik Općine Usora” broj:9/15), članka
108. Statuta općine Usora („Službeni
glasnik Općine Usora“ broj: 2/08), na
prijedlog Službe za gospodarstvo i
financije – Odjel financija, Općinski
načelnik d o n o s i :
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA
OBRAČUN I ISPLATU PLAĆA
UPOSLENICIMA U OPĆINSKIM SLUŽBAMA I
ORGANIMA OPĆINE USORA ZA MJESEC
RUJAN / SEPTEMBAR 2016.GODINE

Na temelju članka 54. Zakona o
proračunu - budžetu u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“ broj:
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i
102/15), Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu (“Službeni
glasnik Općine Usora” broj:9/15), članka
108. Statuta općine Usora („Službeni
glasnik Općine Usora“ broj: 2/08), na
prijedlog Službe za gospodarstvo i
financije – Odjel financija, Općinski
načelnik d o n o s i :

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA
OBRAČUN I ISPLATU PLAĆA
UPOSLENICIMA U OPĆINSKIM SLUŽBAMA I
ORGANIMA OPĆINE USORA ZA MJESEC
LISTOPAD/OKTOBAR 2016.GODINE
Članak 1.
Utvrđuje se koeficijent 1 (jedan) za
obračun i isplatu plaće uposlenicima u
Općinskim službama i organima Općine
Usora za mjesec listopad/oktobar 2016.
godine.

Članak 1.
Utvrđuje se koeficijent 1 (jedan) za
obračun i isplatu plaće uposlenicima u
Općinskim službama i organima Općine
Usora za mjesec rujan/septembar 2016.
godine.

Članak 2.
Na temelju koeficijenta iz točke 1. ove
Odluke, utvrđuje se osnovica mjesečne
plaće za 2016. godinu u iznosu od 235,00
KM.

Članak 2.

Članak 3.

Na temelju koeficijenta iz točke 1. ove
Odluke, utvrđuje se osnovica mjesečne
plaće za 2016. godinu u iznosu od 235,00
KM.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije - Odjel
Financija Općine Usora.

Članak 3.

Članak 4.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije - Odjel
Financija Općine Usora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Usora”.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Usora”.

Broj:02-14-400/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 07.11.2016.
Ilija Nikić
=======================================

Broj:02-14-357/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 05.10.2016.
Ilija Nikić
=======================================

08.12.2016.god.
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3.

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o
plaćama i naknadama u organima vlasti
Federacije
Bosne
i
Hercegovine
(„Službene novine FBIH” broj:45/10 i
111/112), članka 15. Stavak 1. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Usora za
2016. godinu („Službeni glasnik Općine
Usora” broj:9/15) i članka 41. i 108.
Statuta Općine Usora („Službeni glasnik
Općine Usora” broj:2/08) na prijedlog
Službe za gospodarstvo i financije,
Općinski načelnik donosi:

Na temelju članka 54. Zakona o
proračunu - budžetu u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“ broj:
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i
102/15), Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu (“Službeni
glasnik Općine Usora” broj:9/15), članka
108. Statuta općine Usora („Službeni
glasnik Općine Usora“ broj: 2/08), na
prijedlog Službe za gospodarstvo i
financije – Odjel financija, Općinski
načelnik d o n o s i :

ODLUKU
o utvrđivanju osnovice za obračun i
isplatu plaća uposlenika u općinskim
organima uprave i nositelja izvršnih
funkcija vlasti Općine Usora
za period od 01.01.2017. godine do
31.12.2017. godine

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA
OBRAČUN I ISPLATU PLAĆA
UPOSLENICIMA U OPĆINSKIM SLUŽBAMA I
ORGANIMA OPĆINE USORA ZA MJESEC
STUDENI/NOVEMBAR 2016.GODINE
Članak 1.

Članak 1.
Visina osnovice za obračun i ispaltu plaće
za 2017. godinu, za uposlene u općinskim
organima uprave, službama uprave i
nositelja izvršnih funkcija vlasti Općine
Usora za period 01.01.2017. godine do
31.12.2017. godine, utvrđuje se u iznosu
od
240,00
KM
(slovima:dvije
stotinečetrdeset konvertibilnih maraka i
00/100 KM)
Članak 2.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije - Odjel
Financija.
Članak 3.
Danom početka primjene ove odluke
prestaje sa važenjem Odluka o visini
osnovice za obračun plaće broj:02-14219/16 od 08.06.2016. godine.

Utvrđuje se koeficijent 1 (jedan) za
obračun i isplatu plaće uposlenicima u
Općinskim službama i organima Općine
Usora za mjesec studeni/novembar 2016.
godine.
Članak 2.
Na temelju koeficijenta iz točke 1. ove
Odluke, utvrđuje se osnovica mjesečne
plaće za 2016. godinu u iznosu od 235,00
KM.
Članak 3.
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije - Odjel
Financija Općine Usora.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Usora”.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
primjenjivati će se od 01.01.2017. godine
i objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Usora”.

Broj:02-14-433/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 05.12.2016.
Zvonimir Anđelić
=======================================

Broj:02-14-388/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 31.10.2016.
Ilija Nikić
=======================================

08.12.2016.god.
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Na temelju članka 18. stavak 1. i članka
87. stavak 1. točka b) Zakona o javnim
nabavkama BIH („Službeni glasnik BIH”
broj:39/14) i članaka 41. i 108. Statuta
Općine Usora („Službeni glasnik Općine
Usora” broj:2/08), članka 17. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Usora za
2016. godinu („službeni glasnik Općine
Usora” broj:9/15) u predmetu dodjele
ugovora o javnoj nabavi radova:
„Uređenje mjesnog groblja Bejići” u MZ
Bejići, Općina Usora Općinski načelnik
d o n o s i:

članka 27. Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu («Službeni
glasnik Općine Usora» broj: 9/15) i članka
41.i 108. Statuta Općine Usora («Službeni
glasnik Općine Usora» broj:2/08), na
prijedlog Službe stručnih, općih poslova i
društvenih djelatnosti Općinski načelnik
d o n o s i:

ODLUKU
o pokretanju
postupka javne nabavke

Članak 1.

1. Odobrava se pokretanje postupka
dodjele ugovora o javnoj nabavi
radova za: „Uređenje mjesnog groblja
Bejići” u MZ Bejići, Općina Usora.
2. Procijenjena
vrijednost
nabavke
predmetnih radova iz točke 1. ove
Odluke iznosi 5.000,00 KM sa
uračunatim PDV-om.
3. Sredstva za navedene radove osigurana
su u Proračunu Općine Usora za 2016.
godinu (“Službeni glasnik Općine
Usora” broj:9/15), na poziciji 90 103,
Ekonomski kod 615 100, naziv pozicije
“Izdaci za kupovinu zemljišta groblja”.
4. Postupak dodjele ugovora o javnoj
nabavi radova iz točke 1. ove Odluke
će se provesti putem izravnog
sporazuma, sukladno Zakonu o javnim
nabavkama BIH.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

ODLUKU
o usmjeravanju neplaniranih
namjenskih sredstava u Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu.

Odobrava se usmjeravanje neplaniranih
namjenskih sredstava u Proračunu Općine
Usora za 2016. godinu na ime realizacije
poticaja samozapošljavanja pripadnika
braniteljske populacije na području
Općine Usora u iznosu od 42.000,00 KM
(slovima: četrdeset dvijetisuće KM).
Navedena sredstva su uplaćena dana
13.10.2016. godine od strane Vlade Ze-do
kantona iz razdjela Ministarstva za
braniteljska pitanja.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke se
usmjeravaju u Proračun Općine Usora za
2016. godinu u dijelu planiranih prihoda
po osnovu namjenskih tekućih transfera,
povećanjem prihoda na ekonomskom
kodu 732114 - Tekući transferi od
kantona.
Za iznos sredstava iz članka 1. ove Odluke
izvršiti će se povećanje planiranih
rashoda u dijelu rasporeda prihoda po
osnovu namjenskih tekućih transfera na
proračunski razdjel 8, pozicija u
proračunu 80308, ekonomski kod 614 232
- Izdaci za branitelje, ranjene branitelje i
obitelj poginulih branitelja u iznosu od
42.000,00
KM
(slovima:četrdeset
dvijetisuće KM).

Broj:02-27-27/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 22.11.2016.
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 49. stavak 2. Zakona o
Proračunima - Budžetima u Federaciji BiH
(«Službene novine FBiH» broj: 102/13,
9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15),

08.12.2016.god.

Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije – Odjel
za financije i Služba stručnih, općih
poslova i društvene djelatnosti.

Službeni glasnik općine Usora

Broj:10/16

Stranica

5.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
obajviti će se u Službenom glasniku
Općine Usora.

Broj:02-14-371/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 14.10.2016.
Ilija Nikić
=======================================

Na temelju članka 34. Zakona o
Proračunima - Budžetima u Federaciji BiH
(«Službene novine FBiH» broj: 102/13,
9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15),
članka 6. Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu («Službeni
glasnik Općine Usora» broj: 4/15), članka
41. i
108. Statuta Općine Usora
(«Službeni
glasnik
Općine
Usora»
broj:2/08) a na prijedlog Službe za
gospodarstvo
i
financije,
Općinski
načelnik Općine Usora d o n o s i:
ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz
Proračuna Općine Usora za 2016.godinu
Tekućih transfera

i financije,
nadležnosti.

- 614 229 – „Ostale isplate pojedincima
iz materijalno - socijalne sigurnosti“.
Članak 2.
Sredstva iz točke I. ove Odluke će biti
isplaćena sa pozicije «Tekuća pričuva
općine Usora» Proračun Općine Usora za
2016. godinu razdjel 11, za X, XI i
XII/2016.godine.
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se
Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo

08.12.2016.god.

u

okviru

svojih

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku
Općine
Usora.
Broj:02-14-384/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 25.10.2016.
Ilija Nikić
=======================================

Na temelju članka 37. i 49. Zakona o
Proračunima - Budžetima u Federaciji BiH
(«Službene novine FBiH» broj: 102/13,
9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15),
članka 13. Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu («Službeni
glasnik Općine Usora» broj: 9/15) i članka
41.i 108. Statuta Općine Usora («Službeni
glasnik Općine Usora» broj: 2/08), na
prijedlog Službe za gospodarstvo i
financije
i
Općinskog
načelnika,
d o n o s i:
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu.

Članak 1.
Iz Proračuna Općine Usora za 2016.
godinu («Službeni glasnik Općine Usora”
broj: 9/15) odobrava se izdvajanje
sredstava Tekući transferi, Razdjel 8,
proračunski korisnik 803, pozicija 80 304
“Ostali transferi - transfer općine –
poticaj za porodilje“
u iznosu
od
2.700,00
KM
(slovima:dvijetisuće
sedamstotina KM).

svako

Članak 1.
Odobrava se preraspodjela sredstava
planiranih u Proračunu Općine Usora za
2016. godinu („Službeni glasnik Općine
Usora“ broj: 9/15) za Kapitalne transfere
i Tekuće transfere sljedećih razdjela i
poziciji.
Članak 2.
Preraspodjela sredstava u Proračunu
Općine Usora za 2016. godinu vrši se na
sljedeći način:
-

-

u razdjelu 4, Služba za katastar,
imovinsko-prave poslove i urbanizam
sredstva planirana na ekonomski kod
611 100 Bruto plaće umanjuju se za
9.700,00 KM;
u razdjelu 4, Služba za katastar,
imovinsko-prave poslove i urbanizam
sredstva planirana na ekonomski kod
61
200
Doprinosi
poslodavca
umanjuju se za 450,00 KM;

Službeni glasnik općine Usora
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-

-

-

-

-

-

u razdjelu 1, Općinsko vijeće
sredstva planirana na ekonomski kod
611 100 Bruto plaće uvećavaju se za
4.100,00 KM;
u razdjelu 301, Odjel za gospodarstvo
sredstva planirana na ekonomski kod
611 100 Bruto plaće uvećavaju se za
1.000,00 KM;
u razdjelu 302, Odjel za financije
sredstva planirana na ekonomski kod
611 100 Bruto plaće uvećavaju se za
500,00 KM;
u razdjelu 501, Odjel za stručnu,
opću upravu i zajedničke poslove
sredstva planirana na ekonomski kod
611 100 Bruto plaće uvećavaju se za
2.400,00 KM;
u razdjelu 502, Odjel za društvene
djelatnosti sredstva planirana na
ekonomski kod 611 100 Bruto plaće
uvećavaju se za 1.700,00 KM;
u razdjelu 1, Općinsko vijeće
sredstva planirana na ekonomski kod
612
000
Doprinosi
poslodavca
uvećavaju se za 450,00 KM.
Članak 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije – Odjel
za financije.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja,
primjenjivat će se za 2016. godinu i
obajviti će se u “Službenom glasniku
Općine Usora”.
Broj:02-14-346/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 28.09.2016.
Ilija Nikić
=======================================

Na temelju članka 108. Statuta Općine
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora”
broj: 2/08), Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu (“Službeni
glasnik Općine Usora broj: 9/15), članka
69. Zakona o organizaciji uprave
(“Službene novine FBiH” broj: 35/05)
Općinski načelnik, donosi:

1. Na temelju zamolbe JKP „Usora“ d.o.o
za pomoć u nabavi pumpe za vodu na
lokaciji „Duboki potok, Općina Usora,
financirati će se iz sredstava od zaštite
okoliša.
2.Iznos potrebnih sredstava nabave
pumpe za vodu je 3.708,90 KM i
isplatiti će se na račun JKP Usora d.o.o
sa pozicije 80 202 Transfer iz
sredstava za zaštitu okoliša, ekonomski
kod 614 128.
3.Isplata sredstava izvršiti će se sa
podračuna za zaštitu okoliša broj:
1549995000260231 Općine Usora.
4.Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u
“Službenom glasniku Općine Usora”.

Obrazloženje
JKP Usora d.o.o, Sivša obratilo se
zamolbom broj: 03-04-14-688/16 od
24.10.2016. godine Općinskom načelniku
Općine Usora za pomoć u nabavi pumpe
za vodu bunara na lokaciji „Duboki
potok“. Na postojećoj lokaciji izgrađen je
zamjenski bunar iz kojeg je vršeno
crpljenje vode za potrebe građana Općine
Usora. Tijekom rada došlo je do kvara na
motoru pumpe koji se ne može popraviti,
a zbog redovnog snabdjevanje građana
vodom ukazala se potreba za nabavom
nove pumpe kako ne bi došlo do redukcija
u isporuci vode građanima. Na temelju
prikupljene ponude sredstva za nabavu
pumpe iznose 3.708,90 KM.
Kako Općina Usora trenutno nema
obezbijeđena sredstva iz drugih izvora
financiranja, pristupilo se donošenju ovog
rješenja.
Broj:02-14-378/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 24.10.2016.
Ilija Nikić
=======================================

RJEŠENJE
o izdvajanju sredstava od zaštite okoliša

08.12.2016.god.
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Na temelju članka 108. Statuta Općine
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora”
broj: 2/08), Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Usora za 2016. godinu (“Službeni
glasnik Općine Usora” broj: 9/15), članka
69. Zakona o organizaciji uprave
(“Službene novine FBiH” broj: 35/05)
Općinski načelnik, donosi:
RJEŠENJE
o izdvajanju sredstava od zaštite okoliša
1. Na temelju sklopljenog ugovora broj:
02-25-18/16 od 03.10.2016. godine sa
JKP „Usora“ d.o.o, Sivša za izvođenje
radova spajanje bunara na sustav
vodosnabdijevanja na lokaciji „Duboki
potok, Općina Usora, financirati će se
iz sredstava od zaštite okoliša.
2. Iznos potrebnih sredstava izvođenja
radova spanjanje bunara na sustav
vodosnabdijevanja je 5.499,00 KM i
isplatiti će se na račun JKP Usora
d.o.o., Sivša sa pozicije 80202
Transfer iz sredstava za zaštitu
okoliša, ekonomski kod 614 128.
3. Isplata sredstava izvršiti će se sa
podračuna za zaštitu okoliša broj:
1549995000260231 Općine Usora.
4. Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u
„Službenom glasniku Općine Usora“.

Kako Općina Usora trenutno nema
obezbijeđena sredstva iz drugih izvora
financiranja, pristupilo se donošenju ovog
Rješenja.

Broj:02-14-379/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 24.10.2016.
Ilija Nikić
=======================================

Na temelju članaka 41. i 108. Statuta
općine Usora (''Službeni glasnik općine
Usora'', broj 02/08) i Ugovora broj 02-2716/16 od 26.09.2016. godine, a vezano za
realizaciju Projekta: “Rekonstrukcija i
sanacija
makadamske
prometnice”
Jeleči, Općina Usora, Općinski načelnik
donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za
primopredaju radova i konačan obračun
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za primopredaju
i konačan obračun radova za Projekat:
Rekonstrukcija i sanacija makadamske
prometnice” Jeleči, Općina Usora,
prema Ugovoru broj: 02-27-16/16 od
26.09.2016. godine, zaključenog između
Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva – Projekat
hitnog oporavka od poplava FERP i
Općine Usora kao naručitelja i „GEO
PUT“ d.o.o., Maglaj, kao izvođača
radova, u sastavu:

Obrazloženje
Općina Usora obezbjedila je sredstva kod
Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu Ze-do kantona u iznosu od
99.270,41 KM za izvođenje radova
izgradnje novog bunara na lokaciji Duboki
potok, Općina Usora. Izvođenje radova
izvršila je firma Ipin d.o.o., iz Bijeljine.
Ugovorom nisu bili obuhvaćeni radovi na
spajanju
bunara
na
sustav
vodosnabdijevanja građana vodom. Kako
bi bunar bio u upotrebi pristupilo se
sklapanju ugovora sa JKP Usora, d.o.o.
Sivša za izvođenjem radova na spajanju
bunara na vodosustav.

08.12.2016.god.

1. Dario Katić, predsjednik Povjerenstva,
2. Ivan Katić, član Povjerenstva
Članak 2.
Povjerenstvo će pristupiti primopredaji
radova i konačnom obračunu dana
18.10.2016. godine u 1300 sati.
Članak 3.
Zadatak Povjerenstva je da prilikom
primopredaje
radova
utvrdi
sve
relevantne podatke vezane za realizaciju
Ugovora odnosno da utvrdi da li su radovi
izvedeni prema predmetnom Ugovoru,
projektnoj dokumentaciji i predmjeru
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radova, kvalitet radova, eventualne
nedostatke, pregled atesta ugrađenog
materijala, garantne listove i certifikate,
dan okončanja radova i eventualna
prekoračenja.
Prilikom
konačnog
obračuna
Povjerenstvo
će
utvrditi
međusobna financijska prava i obveze
potpisnika Ugovora, utvrditi vrijednost
ugovorenih i izvršenih radova, pregledati
ispostavljenu
okončanu
situaciju,
eventualna prekoračenja, naknade štete i
zatezne kamate.
Članak 4.
Povjerenstvo je dužno sačiniti zapisnik o
primopredaji i konačnom obračunu radova
gdje će se utvrditi sva međusobna prava
naručitelja radova i izvođača radova.
Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u ''Službenom glasniku
općine Usora''.
Broj:02-27-21/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 13.10.2016.
Ilija Nikić
=======================================

1. Dario Katić, predsjednik Povjerenstva,
2. Ivan Katić, član Povjerenstva
Članak 2.
Povjerenstvo će pristupiti primopredaji
radova i konačnom obračunu dana
14.10.2016. godine u 1100 sati.
Članak 3.
Zadatak Povjerenstva je da prilikom
primopredaje
radova
utvrdi
sve
relevantne podatke vezane za realizaciju
Ugovora odnosno da utvrdi da li su radovi
izvedeni prema predmetnom Ugovoru,
projektnoj dokumentaciji i predmjeru
radova, kvalitet radova, eventualne
nedostatke, pregled atesta ugrađenog
materijala, garantne listove i certifikate,
dan okončanja radova i eventualna
prekoračenja.
Prilikom
konačnog
obračuna
Povjerenstvo
će
utvrditi
međusobna financijska prava i obveze
potpisnika Ugovora, utvrditi vrijednost
ugovorenih i izvršenih radova, pregledati
ispostavljenu
okončanu
situaciju,
eventualna prekoračenja, naknade štete i
zatezne kamate.
Članak 4.

Na temelju članaka 41. i 108. Statuta
općine Usora (''Službeni glasnik općine
Usora'', broj 02/08) i Ugovora broj: 02-2729/16 od 19.09.2016. godine, a vezano za
realizaciju Projekta: “Sanacija asvaltnih
i makadamskih prometnica na području
Općine
Usora”,
Općinski
načelnik
donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za
primopredaju radova i konačan obračun
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za primopredaju
i konačan obračun radova za Projekat:
„Sanacija asvaltnih i makadamskih
prometnica na području Općine Usora”,
Općina Usora, prema Ugovoru broj: 02-2729/16 od 19.09.2016. godine, zaključenog
između Općine Usora kao naručitelja i
„DIV JELEČ“ d.o.o., Makljenovac Usora, kao izvođača radova, u sastavu:

08.12.2016.god.

Povjerenstvo je dužno sačiniti zapisnik o
primopredaji i konačnom obračunu radova
gdje će se utvrditi sva međusobna prava
naručitelja radova i izvođača radova.
Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u ''Službenom glasniku
općine Usora''.
Broj:02-27-22/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 13.10.2016.
Ilija Nikić
=======================================

Na temelju odredbi Zakona o prenošenju
nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za
djelatnost
osnovnog
i
srednjeg
obrazovanja na Općinu Usora (''Službene
novine Ze-do kantona'', broj:5/15), te
članaka 4. i 9. Pravilnika o postupku
utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu
vođenja Registra srednjih škola i domova
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učenika („Službeni glasnik Općine Usora“
broj 4/16), Općinski načelnik donosi:
RJEŠENJE
Članak 1.
Utvrđuje se da Mješovita srednja škola
Stjepana Radića, Usora, Žabljak bb,
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
učenika u skladu sa odgovarajućim
nastavnim planom i programom za:
• Gimnazija, Opća gimnazija;
• Elektrotehnička škola, stručno zvanje
elektrotehničar, mehatroničar;
• Elektrotehnička
stručna
škola,
zanimanje
autoelektričar,
elektroinstalater;
• Osobne usluge, zanimanje frizer,
kozmetičar;
• Strojarska stručna škola, zanimanje
CNC operater, automehaničar;
• Trgovinska stručna škola, zanimanje
prodavač;
• Ekonomska škola, stručno zvanje
ekonomist;
Članak 2.
Mješovita srednja škola Stjepana Radića,
Usora, Žabljak bb, upisana je u Registar
srednjih škola i domova učenika Općine
Usora pod rednim brojem 2., na stranici
3. i 4.
Članak 3.
Verifikacija
godinu.

važi

za

školsku

Broj:02-38-43/16
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 22.11.2016.
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 9. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine
Federacije BiH”, broj:46/10), članka 62.
Zakona o organizaciji organa uprave u
FBiH (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 35/05) i članka 108. Statuta Općine
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora”,
broj: 2/08) donosi:
NAREDBU
o sprovođenju preventivne sistematske
deratizacije na području Općine Usora –
jesenja faza 2016. godine
Članak 1.
Preventivna sistematska deratizacija na
području Općine Usora provest će se u
razdoblju od 10.11.2016. godine do
11.11.2016. godine.
Članak 2.
Deratizaciju će sprovesti JU Institut za
zdravlje i sigurnost hrane Zenica uz
angažiranje Higijensko - epidemiološke
službe Doma zdravlja Usora i o tome će se
sačiniti poseban ugovor.

2016/17

Obrazloženje
Mješovita srednja škola Stjepana Radića
je podnijela zahtjev za upis škole u
Registar srednjih škola u školskoj
2016/17. godini, te je temeljem
dokumentacije kojom raspolaže Služba
stručnih, općih poslova i društvenih
djelatnosti Općine Usora i podataka koji
su dostavljeni uz zahtjev vidljivo da
navedena škola ispunjava uvjete za rad.
MSŠ Stjepana Radića u školskoj 2016/17.
godini može obrazovati učenike po

08.12.2016.god.

nastavnim planovima i programima koji su
navedeni u dispozitivu rješenja.
Na temelju navedenog doneseno je
rješenje kao u dispozitivu.

Članak 3.
Preventivnom
sistematskom
deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći
objekti i površine:
1. Javne i zelene površine u pojasu
naselja
sa
koncentriranim
stanovništvom,
2. Obale
površinskih
vodotoka
u
prigradskim – gušće naseljenim
mjestima,
3. Odgojno-obrazovni i kulturni objekti i
njihovi prostori,
4. Kolektivni centri za smještaj i
boravak izbjeglih i prognanih osoba,
5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,
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Javne ustanove administrativnog
karaktera,
7. Individualne
zgrade u privatnom
vlasništvu u užim zonama naselja,
8. Nezvanične deponije i smetljišta,
9. Kanalizacione mreže sa šahtovima i
izlivnim kolektorima,
10. Zvanične deponije.
Druga grupa:
1. Objekti i površine javnih poduzeća i
organizacija i svih fizičkih, pravnih i
ostalih osoba uključujući sve uslužne
djelatnosti,
2. Stacionirani objekti i sredstva javnog
prometa,
3. Objekti za proizvodnju i promet
živežnih namirnica i predmeta opće
uporabe (korisnici i vlasnici istih),
4. Objekti za pružanje usluga javne
higijene,
5. Zajednički prostori stambenih zgrada
(podrumi i tavani),
Članak 4.
Troškovi provođenja akcije u objektima i
površinama prve grupe iz članka 3. (osim
pod točkama 9. i 10.) padaju na teret
proračuna Kantona i Općine.
Troškovi provođenja akcije u površinama i
objektima druge grupe iz članka 3. kao i
objekti i površine iz prve grupe točke 9. i
10. snose subjekti koji njima upravljaju.
Članak 5.
Naredba
stupa
na
snagu
danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Usora” i Radio postaji
“Usora”.
Broj: 02-37-2/16
OPĆINSKI NAČLENIK
Dana: 28.10.2016. godine
Ilija Nikić
=======================================

Na temelju članka 26. Statuta JP „Radio
Usora” d.o.o. („Službeni glasnik Općine
Usora” broj:1/15) na sjednici održanoj
02.11.2016. godine Nadzorni odbor JP
„Radio Usora” d.o.o. Usora donosi:

o imenovanju Povjerenstva za provedbu
Javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja
JP „Radio Usora” d.o.o. Usora
Članak 1.
Za provedbu Javnog natječaja za
imenovanje ravnatelja JP „Radio Usora”
d.o.o. Usora broj: 88/16 od 03.11.2016.
godine imenuje se Povjerenstvo u
sastavu:
1. Martin Grujo, predsjednik
2. Ivanka Lončarević, član i
3. Dijana Katić, član.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva za provedbu Javnog
natječaja je da:
1. Pregleda sve prijave koje stignu u
propisanom roku,
2. Na temelju uvjeta iz javnog natječaja
sastavi listu kandidata koji ispunjavaju
opće i posebne uvjete natječaja,
3. Sve odluke, uključujući i one koje
sadrže odbijenice, moraju u potpunosti
biti dokumentirane i moraju se čuvati
u pismohrani Javnog poduzeća,
4. Prije intervjua zahtijevati da kandidati
koji ispunjavaju uvjete natječaja daju
podatke o odgovarajućem broju ranijih
neposrednih rukovoditelja od kojih se
mogu dobiti preporuke i informacije o
kandidatima,
5. Utvrdi kriterije za ocjenu kandidata
koji ispunjavaju uvjete natječaja
sukladno kriterijima za procjenu
kvalifikacija i iskustva svih kandidata
navedenih u javnom natječaju,
6. Nakon intervjua i na temelju
dokumantiranih ocjena/odluka svakog
člana povjerenstva, povjerenstvo za
provedbu će putem pisane preporuke
predložiti rang listu sa najboljim
kandidatima Nadzornom odboru na
daljnje razmatranje. Pisana preporuka
sadrži sve relevantne informacije i
prateću
dokumentaciju
koju
Povjerenstvo ima o kandidatima.

R J E Š E NJ E
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Članak 3.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Usora”.
Broj:89/16
PREDSJEDNIK NO
Datum, 22.11.2016.
Anto Bonić
=======================================
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Sadržaj
Akti Općinskog vijeća

Akti Općinskog načelnika

1. Rješenje o izboru predsjednika i
članova Povjerenstva za izbor i
imenovanje
Općinskog
vijeća
Usora.................................str.1.

1. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za
obračun i isplatu plaća uposlenicima
u Općinskim službama i organima
općine Usora za mjesec rujan /
septembar 2016. godine…..………str.3.

2. Rješenje o izboru Predsjedatelja
Općinskog vijeća Usora........str.1.-2.
3. Izvješće o dodjeli mandata u
Općinskom vijeću Usora na Lokalnim
izborima
održanim
02.10.2016.
godine.............................str.2.-3.

2. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za
obračun i isplatu plaća uposlenicima
u Općinskim službama i organima
općine
Usora
za
mjesec
listopad/oktobar
2016.
godine………….………….........………str.3.
3. Odluka o utvrđivanju osnovice za
obračun i isplatu plaća uposlenika u
općinskim
organima
uprave
i
nositelja izvršnih funkcija vlasti
Općine
Usora
za
period
od
01.01.2017. godine do 31.12.2017.
godine................................str.4.

4. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za
obračun i isplatu plaća uposlenicima
u Općinskim službama i organima
općine
Usora
za
mjesec
studeni/novembar
2016.
godine………….…………….........……str.4.
5. Odluka o pokretanju postupka javne
nabavke..............................str.5.
6. Odluka o usmjeravanju neplaniranih
namjenskih sredstava u Proračunu
Općine
Usora
za
2016.
godinu..........................str.5.-6.
7. Odluka o odobravanju izdvajanja
sredstava iz Proračuna Općine Usora
za
2016.
godinu
Tekućih
transfera.............................str.6.
8. Odluka o preraspodjeli sredstava
Proračuna Općine Usora za 2016.
godinu..........................str.6.-7.
9. Rješenje o izdvajanju sredstava od
zaštite okoliša....................str.7.
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10.
Rješenje o izdvajanju sredstava
od zaštite okoliša..................str.8.
11.
Rješenje
o
imenovanju
Povjerenstva za primopredaju radova
i konačan obračun..................8.-9.
12.
Rješenje
o
imenovanju
Povjerenstva za primopredaju radova
i konačan obračun......................9.
13.

Rješenje....................str.9.-10

14.
Naredba
o
sprovođenju
preventivne sistematske deratizacije
na području Općine Usora – jesenja
faza 2016. godine...........str.10.-11.

Akti JP „Radio Usora” d.o.o.
1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva
za provedbu Javnog natječaja za
imenovanje ravnatelja JP „Radio
Usora” d.o.o. Usora.........str.11.-12.
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